
РЕШЕНИЕ № 58 

07.04.2011 г. 

 

Вземане на Решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Общински 

пътнически транспорт” ЕООД 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 

19 и раздел V от НРУСОЧКТД на Общински съвет, Общинският съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

 1. Отменя Решение № 15/27.01.2011 г. на Общински съвет Габрово за пряк 

избор на управител на „Общински пътнически транспорт” ЕООД - Габрово. 

2. Да се проведе конкурс за избор на управител на „Общински пътнически 

транспорт" ЕООД по реда и при спазване на раздел V(пети) от НРУСОЧКТД при 

следните минимални и специфични изисквания към кандидатите, както следва: 

 

А. Минимални изисквания: 

1. висше образование; 

2. общ трудов стаж не по-малко от пет години;  

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако 

са реабилитирани;  

4. да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска 

дейност. 

5. да не са лица, които са били управител, член на управителен или 

контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през 

последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване 

на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. 

 

Б. Специфични изисквания:   
1. управленски опит минимум 3 години; 

2. срещу лицето да не са образувани предварителни производства за 

извършени умишлени престъпления от общ характер; 

3. компютърна грамотност; 

4. да отговаря на изискванията за достъп до класифицирана информация с 

ниво на класификация “Секретно” по чл.40, ал.1 от ЗЗКИ; 

5. правоспособност за управление на МПС категория «В». 

 

В. Управленски или организационен опит в областта на транспорта е 

предимство. 

 

3. Кандидатите в срок от 20 дни след публикуването на обявата за конкурса, 

следва да представят в деловодството на Община Габрово, в запечатан непрозрачен 

плик с изписано име на кандидата и длъжността, за която се кандидатства, следните 

документи:  

3.1  заявление за участие в конкурса; 

3.2  автобиография;  

3.3 нотариално заверено копие от документ за висше образование;  

3.4 копие от документ удостоверяващ трудов стаж /осигурителна или 

трудова книжка/;  



3.5 свидетелство за съдимост;  

3.6 декларация, че кандидата не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност;  

3.7 служебна бележка от НСС, удостоверяваща липсата на образувани 

предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер; 

3.8 документ удостоверяващ компютърна грамотност  

3.9  декларация,  че кандидата отговаря на изискванията на чл.40 от ЗЗКИ и 

съгласие за проучване за достъп до класифицирана информация; 

3.10 копие от свидетелство за управление на МПС; 

3.11 медицинско свидетелство; 

3.12. препоръка от последната месторабота. 

 

      4. Бизнес-задачата на търговското дружество за три години е:  

   4.1 Увеличаване на приходите от основната дейност, чрез подобряване 

качеството на услугите и контрола на отчетността; 

4.2 Погасяване на текущите задължения в срок /недопускане на 

просрочия на текущи задължения/; 

  4.3 Поетапно погасяване на натрупаните и просрочени задължения с не 

по-малко от 100000 /сто хиляди/ лева на година; 

  4.4 Поетапно погасяване на натрупаните задължения към Националната 

агенция по приходите, но с не по-малко от 60000 /шестдесет хиляди/ лева през 

първата година от управлението на дружеството и пълно погасяване в рамките на 

втората; 

  4.5 Обновяване на автопарка с 2 /два/ броя превозни средства за първата 

година от възлагането на управлението на дружеството, и с 3 /три/ и 5 /пет/ броя 

превозни средства, съответно за втората и третата година; 

  4.6 Увеличаване на приходите от наеми на жилищни площи с 5% 

годишно. 

 

 5. Мястото и срока за представяне на бизнес-програмата, се посочват от 

комисията заедно със съобщението за допускане. 

 

       6. Критериите за оценка на бизнес-програмите  са: 

6.1 Степен на реална приложимост на бизнес-програмата;  

6.2 Съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес задачата на 

дружеството;  

6.3 Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба. 

 

7. За избрания за управител кандидат, към момента на сключване на договора 

за възлагане на управлението, не трябва да са налице обстоятелствата по чл.20 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на 

търговските дружества. 

 

8. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса за избор на 

управител на "Общински пътнически транспорт" ЕООД в състав:  

 

Председател: Николай Сираков – Кмет на Община Габрово 

Секретар:  Ирена Митева – главен юрисконсулт 

Членове:  1. Климент Кунев – Зам.-кмет 



2. Недялко Ценков  – Директор Д-я „ОССД” 

3. Диана Николова – Н-к отдел „УЧР” 

4. Димитър Димитров – общински съветник 

5. Добромир Проданов – общински съветник 

6. Павлина Цанева – общински съветник  

7. Стефан Христов – общински съветник  

 

Комисията заседава при присъствие на две трети от членовете й, и взема 

решения с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове. 

 

9. Задължава Кмета на общината след провеждане на конкурса и получаване на 

протокола за резултатите от него, да внесе в Общински съвет – Габрово мотивирано 

предложение за одобрение на управител на „Общински пътнически транспорт” 

ЕООД– Габрово и проект на договор за възлагане на управлението. 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 59 

07.04.2011 г. 

 

Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили, които могат да 

работят на територията на община Габрово едновременно 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 

34 от 6.12.1999 г., Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Отменя решение № 153/07.07.2005 г. на Общински съвет Габрово. 

2. Определя максималния брой на таксиметровите автомобили, които могат да 

работят на територията на община Габрово едновременно до броя на издадените 

разрешения за таксиметров превоз и входирани молби за издадени разрешения до 

датата на влизане в сила на настоящото решение,  при запазване на съществуващото 

разпределение между превозвачите.  

3. Определя срок на валидност на разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници 12 месеца от датата на издаване. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 60 

07.04.2011 г. 

 

Възлагане на обществен превоз на пътници с конкурс по утвърдените общинска, 

областна и републиканска транспортни схеми  

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и параграф 18 от РЕГЛАМЕНТ 

(ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 

октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с 

железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и 

(ЕИО) № 1107/70 на Съвета, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 І. Възлага на Кмета на Община Габрово да сключи договор за обществен 

превоз на пътници за група I и група II по утвърдената общинска транспортна схема и 

автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на 

Община Габрово с „Общински пътнически транспорт” ЕООД, незабавно след 

връчване на настоящото решение. 

 ІІ. Одобрява договор за обществен превоз на пътници за група I и група II по 

утвърдената общинска транспортна схема и автобусни линии от областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на Община Габрово. 

 

Приложение: Договор за обществен превоз на пътници 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Изготвили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 61 

07.04.2011 г. 

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по проект 

BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град 

Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран 

по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г. с 

продължителност 24 месеца. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинкия дълг 

и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размер на 912 573,57 лв. (деветстотин и дванадесет 

хиляди петстотин седемдесет и три лева и петдесет и седем стотинки), 

представляващо 20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проект 

BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град 

Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран 

по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г. с 

продължителност 24 месеца. 

Общинският дълг се формира от безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им по проекта. Срокът за поемане на 

общинския дълг е до 16.09.2012 г. 

 Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 2, представляващо 

неразделна част от решението.  

 

Приложение: 1. Копие от Протокол от публично обсъждане по проект BG161PO001- 

    1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град  

    Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”,  

    по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013; 

2. Запис на заповед, съгласно одобрения проект.  

3. Копие от стр. 2 на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 62 

07.04.2011 г. 

 

Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2011 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36б, ал. 4 от 

ППЗСП, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

  1.  Приема План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2011 г. 

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово съгласно чл. 36б, ал. 5 от ППЗСП да 

изпрати Планът на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане 

чрез регионалната дирекция за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото 

приемане.   

 

Приложение: План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 63 

07.04.2011 г. 

 

Доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Габрово 2005-2013 (актуализация 2008 г.). за периода 2009 г. - 2010 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка чл. 23, т. 4  и  чл. 24, т. 

2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 1. Приема Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Габрово за  периода 2009 г. – 2010 г.   

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да организира извършване на 

междинна оценка на ОПР 2005 – 2013 г. 

 

Приложение: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие  

    на община Габрово за  периода 2009 г. – 2010 г.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 64 

07.04.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община габрово – І- во 

четене 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на І- во четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

Община Габрово, както следва: 

 

 БИЛО: чл.21, ал.2 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

терени за разполагане на маси за сервиране пред заведения за хранене и развлечения 

се събира такса на квадратен метър:  

 на ден на месец 

ИЦ- ЦГЧ 1.00 лв. 10.00 лв. 

I-ва зона 0.80 лв. 8.00 лв. 

Всички останали зони на 

гр.Габрово и  в останалите 

населени места 

0.70 лв. 7.00 лв. 

  

 СТАВА: чл.21, ал.2  За ползване на тротоари, площади, улични платна и други 

терени за разполагане на маси за сервиране пред заведения за хранене и развлечения 

се събира такса на квадратен метър: 

 на ден  

за периода 

от 01.04 до 

30.09 

на месец  

за периода 

от 01.04 до 

30.09 

на месец  

за периода 

01.10 до 

31.03 

ИЦ- ЦГЧ 1.00 лв. 10.00 лв. 1.00 лв. 

I-ва зона 0.80 лв. 8.00 лв. 0,80 лв. 

Всички останали зони на 

гр.Габрово 

и в останалите населени места 

0.70 лв. 7.00 лв. 0.70 лв. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 65 

07.04.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

община Габрово както следва: 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

РАЗДЕЛ ІV 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ 

Чл. 55, ал.(5) Регионален исторически музей  

БИЛО 

1. Дечкова къща: 

 

І. За посещение: 

- учащи и пенсионери 

- семеен билет 

- посещение на Дечковата къща и музея 

- хора с увреждания и деца от социални домове 

2.00 лв. 

1.00 лв. 

4.00 лв. 

3.00 лв. 

безплатно 

ІІ. /отм. с Решение № 239/13.12.2010 г./  

ІІІ. Екскурзоводски беседи:   

- беседа на български език     

- беседа на чужд език 

 

   3.00 лв. 

   6.00 лв. 

       

2. Исторически музей, ул. “Николаевска” 10 

 

І. За посещение: 

- учащи и пенсионери 

- група над 10 човека 

- семеен билет 

- посещение на Дечковата къща и музея 

- хора с увреждания и деца от социални домове 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

0,80 лв. 

4.00 лв. 

3.00 лв. 

безплатно 

ІІ. Посещение с общ рекламен билет или книжка 

“Опознай Габрово”:   

- учащи и пенсионери 

 

1.00 лв. 

0.60 лв. 

ІІІ. Екскурзоводски беседи:   

- беседа на български език     

- беседа на чужд език 

 

  3.00 лв. 

  6.00 лв. 

ІV. За ползване на зали  

- отоплителен сезон 

     

60.00 лв./час   



- без отопление 

- за общински бюджетни структури 

30.00 лв./час    

безплатно                        

3. За препис и извлечение на документ от фонда - 2.50 лв. на страница 

4. За писмена справка по паметници на културата, както и за даване становище 

относно статута на паметниците на културата - 5.50 лв. на страница 

5.За изготвяне на писмена историческа справка по историческа информация - 

5.00 лв. на страница 

6. За регистриране на колекция от движими паметници на културата 

до 100 предмета 15.00 лв. 

от 101 до 200 предмета 20.00 лв. 

от 201 до 300 предмета  25.00 лв. 

над 300 предмета 30.00 лв. 

7. За копиране на досиета на недвижими паметници на културата: 

от собственици на паметниците 3.00 лв. на страница 

от всички останали граждани и организации 5.00 лв. на страница 

 

Услугите по т.т. от 3 до 7 са безплатни за всички общински бюджетни 

структури. 

 
Чл. 55, ал.(5) Регионален исторически музей  

СТАВА 

1. Дечкова къща: 

 

І. За посещение: 

- учащи и пенсионери 

- семеен билет 

- посещение на Дечковата къща и музея 

- хора с увреждания и деца от социални домове 

2.00 лв. 

1.00 лв. 

4.00 лв. 

3.00 лв. 

безплатно 

ІІ. /отм. с Решение № 239/13.12.2010 г./  

ІІІ. Екскурзоводски беседи:   

- беседа на български език     

- беседа на чужд език 

 

   3.00 лв. 

   6.00 лв. 

        ІV. За ползване на помещения 

- отоплителен сезон      50.00 лв./на час 

- без отопление       30.00 лв./на час 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

      

2. Исторически музей, ул. “Николаевска” 10 

 

І. За посещение: 

- учащи и пенсионери 

- семеен билет 

- посещение на Дечковата къща и музея 

- хора с увреждания и деца от социални домове 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

4.00 лв. 

3.00 лв. 

безплатно 

ІІ. Екскурзоводски беседи:   

- беседа на български език     

- беседа на чужд език 

 

  6.00 лв. 

 12.00 лв. 

ІІІ. За ползване на зали  

- отоплителен сезон 

     

60.00 лв./час   



- без отопление 

- за общински бюджетни структури 

 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

30.00 лв./час    

безплатно                        

ІV.Други услуги: 

1.Лекция по заявка       12.00 лв. 

  2.Интервю в експозицията      10.00 лв. на мин 

3.Заснемане на филм в експозицията                100.00 лв. на час 

4. За препис и извлечение на документ от фонда    2.50 лв. на страница 

5. За писмена справка по паметници на културата, както и за даване становище 

относно статута на паметниците на културата    5.50 лв. на страница 

6.За изготвяне на писмена историческа справка по  

историческа информация     5.00 лв. на страница 

7. За регистриране на колекция от движими културни ценности 

до 100 предмета 15.00 лв. 

от 101 до 200 предмета 20.00 лв. 

от 201 до 300 предмета  25.00 лв. 

над 300 предмета 30.00 лв. 

7. За копиране на досиета на недвижими паметници на културата: 

от собственици на паметниците 3.00 лв. на страница 

от всички останали граждани и организации 5.00 лв. на страница 

8.Изготвяне на копия от документи, снимки на предмети(дигитално и хартиен 

носител) на брой и файл               2.00 лв. 

   9.Справка за наличието на документ              5.00 лв. 

10. Справка за историческо събитие                5.00 лв. на страница 

11. Историческо изследване на процес, събитие, явление 10.00 лв. на страница 

12.Библиографска справка               2.50 на лист 

13.Издаване на документ за движима културна ценност          50.00 лв. 

14.Издаване на документ за недвижима културна ценност        50.00 лв. 

15.Изготвяне на съдебна експертиза             12.00 лв. на час 

16.Издаване на документ за наличие на археологически обекти 

-  по документи                  5.00 лв.  

-  с посещение на място               70.00 лв. 

17.Издаване на документи за регистрация на музейна сбирка    50.00 лв. 

18.Издаване на документ за регистрация на музейна колекция  50.00 лв. 

 

 Чл. 55, ал. 9 АЕК “Етър“ 

 1. Цени за нощувки в хотел “Странноприемница”, АЕК “Етър” 

 БИЛО  

1.1. Цени на рецепция 

Вид стая 
Цена за настаняване  

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 29,17 лв. 

Стая с 2 легла 50,00 лв. 

Стая с 3 легла 70,00 лв. 

Стая с 4 легла 90,00 лв. 

Апартамент  66,67 лв. 

Намаления за деца от  4 до 14 години  



Вид стая 
Цени 

нощувка + закуска детско меню 

 
Редовно легло 

Допълнително 

легло 

Стая с 2, 3 или 4 легла 16,67 лв. 12,50 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса. 

 

1.2. Цени за туроператори  

Вид стая 
Цена за настаняване 

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 26,17 лв. 

Стая с 2 легла 48,60 лв. 

Стая с 3 легла 67,29 лв. 

Стая с 4 легла 89,72 лв. 

Апартамент  59,81 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса.  

 

1.2.1. Преференциални цени за шофьор и екскурзовод 

Вид стая 
Цена за настаняване  

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 19,63 лв. 

Стая с 2 легла 45.79 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса. 

 

1.2.2. Ученически екскурзии, зелени училища и други ученически 

мероприятия 

 
Цени за 

нощувка+закуска 

На легло  18.69 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса. 

- Деца до 4 години се настаняват безплатно. 

- При предварителна резервация на група се ползват отстъпки от цените, както 

следва: 

- за група над 10 - 10 % 

  Хотелът си запазва правото за празниците (8 декември, Коледа, Нова 

година и Великден) да предлага специален пакет от основни и допълнителни 

услуги, чиято стойност се определя въз основа цените за настаняване на 

рецепция.  

Допълнителни услуги: 



-Наем зала за семинари: 

на ден 70.00 лв. 

за половин ден 35.00 лв. 

           - Копирни услуги 

  За 1 страница, едностранно – 0.10 лв. 

  За 1 страница, двустранно   – 0.15 лв. 

 - Платен паркинг за нощуващи:   

- лек автомобил – 2.50 лв. на ден 

- автобус –  5.00 лв. на ден 

 Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 СТАВА 

1.1. Цени на рецепция 

Вид стая Цена   

Стая с 1 легло 31.61 лв. 

Стая с 2 легла 54.05 лв. 

Стая с 3 легла 75.56 лв. 

Стая с 4 легла 97.08 лв. 

Апартамент  72.39 лв. 

Цени за деца от  4 до 14 години  

Вид стая Цена 

 
Редовно легло 

Допълнително 

легло 

Стая с 2, 3 или 4 легла 17.85лв. 13.26 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

 

НАМАЛЕНИЯ 

Деца до 4 години – безплатно. 

Групи с предварителна резервация 10 – 20 човека – 10% 

Групи с предварителна резервация над 20 човека – 15% 

Чрез сайта на хотела едноседмични промоции 1 в месеца – 10% 

Ученически екскурзии на всеки 20 човека -1 безплатно. 

1.2.Цени за туроператори  

Вид стая Цена  

Стая с 1 легло 25.67лв. 

Стая с 2 легла 47.60 лв. 

Стая с 3 легла 65.79 лв. 

Стая с 4 легла 87.72 лв. 

Апартамент  58.81 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка.  

 

1.2.1. Преференциални цени за шофьор и екскурзовод 

Вид стая Цена  

Стая с 1 легло 19,13 лв. 

Стая с 2 легла 44.79 лв. 



 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

 

1.2.2. Ученически екскурзии, зелени училища и други ученически 

мероприятия. 

 Цени 

На легло  18.19 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

Ученически екскурзии на всеки 20 човека -1 безплатно. 

 

  Хотелът си запазва правото за празниците (8 декември, Коледа, Нова 

година и Великден) да предлага специален пакет от основни и допълнителни 

услуги.  

Допълнителни услуги: 

Наем зала за семинари: 

на ден 80,73 лв. 

за половин ден 47,96 лв. 

            

Копирни услуги 

  За 1 страница, едностранно – 0.10 лв. 

  За 1 страница, двустранно   – 0.15 лв. 

 

  Платен паркинг за нощуващи:   

- лек автомобил – 2,75 лв. на ден 

- автобус –  5.50 лв. на ден 

 Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

 Чл. 55, ал. 10 

 

 АИР „Боженци” 

 БИЛО 

 6. Цени за нощувки в АИР “Боженци”      

    

Къща 1 “Иван Карадимитров” /15 места/ 

- стая с четири легла /етаж 1/  

  ползване като двойка стая    

- стая с четири легла /етаж 2/   

  ползване като двойка стая    

- стая с три легла /етаж 2/    

  ползване като двойка стая 

- кухня и столова 

 

48,33 лв. 

26,66 лв. 

54,17 лв. 

33,33 лв. 

43,33 лв. 

33,33 лв. 

40,00 лв. 

Къща 2 “Мария Савекова” /7 места/ 

- стая с две легла      

- стая с три легла 

 

22,50 лв. 

33,33 лв. 

Къща 3 “Мария Савекова” /8 места/ 

- стая с четири легла     

 

54,17 лв. 



  ползване като двойка стая     

- кухня и столова с камина 

32,50 лв. 

25,00 лв. 

Къща 4 “Цана Михова” /4 места/ 

- цялата къща       

 Ползване като двойка стая и кухня 

 

66,66 лв. 

41,66 лв. 

Къща 5 “Иванца Бончева” /8 места/ 

- стая с две легла / етаж 1/    

- стая с три легла / етаж 2 /    

  ползване като двойка стая    

- кухня  

- столова 

 

33,33 лв. 

48,33 лв. 

33,33 лв. 

20,00 лв. 

15,00 лв. 

Къща 6 “Петко Кичуков” /4 места/ 

 - кухня с дневна / етаж 1 /    

-стая с две легла и хол /етаж 2/   

- стая с две легла /етаж 2/ 

 

50,00 лв. 

37,50 лв. 

26,66 лв. 

 

 Забележка: Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 СТАВА 

 6. Цени за нощувки в АИР “Боженци”      

   

Къща 1 “Иван Карадимитров” /15 места/ 

- стая с четири легла /етаж 1/  

  ползване като двойка стая    

- стая с четири легла /етаж 2/   

  ползване като двойка стая    

- стая с три легла /етаж 2/    

  ползване като двойка стая 

- кухня и столова 

 

45.19 лв. 

25.81 лв. 

50.70 лв. 

30.40 лв. 

41.00 лв. 

30.40 лв. 

40,37 лв. 

Къща 2 “Мария Савекова” /7 места/ 

- стая с две легла      

- стая с три легла 

 

20.30 лв. 

30.91 лв. 

Къща 3 “Мария Савекова” /8 места/ 

- стая с четири легла     

   ползване като двойка стая     

- кухня и столова с камина 

 

50.70 лв. 

30.40 лв. 

25,69 лв. 

Къща 4 “Цана Михова” /4 места/ 

- цялата къща       

 Ползване като двойка стая и кухня 

 

  60.79 лв. 

  40.49 лв. 

Къща 5 “Иванца Бончева” /8 места/ 

- стая с две легла / етаж 1/    

- стая с три легла / етаж 2 /    

  ползване като двойка стая    

- кухня  

- столова 

 

30.40 лв. 

46.50 лв. 

30.40 лв. 

20,18 лв. 

15,60 лв. 

Къща 6 “Петко Кичуков” /4 места/ 

- кухня с дневна / етаж 1 /    

- стая с две легла и хол /етаж 2/   

- стая с две легла /етаж 2/ 

 

50,46 лв. 

35.90 лв. 

25.81 лв. 



  

 В предложените цени не е включен ДДС 

  

 Забележка (нова): 

  -  За туроператори и организирани групи –10% отстъпка от цената на 

нощувката. 

  - АИР „Боженци” си запазва правото за празници (8 декември, Коледа, Нова 

година, Великден и др.) да предлага специален пакет от основни и допълнителни 

услуги, чиято стойност се определя въз основа цените за настаняване на рецепция. 

 

 т.7 (нова) Туристически атракции, представящи елементи от боженския 

бит и разходки по екопътеки 

 

 Туристически атракции, 

 представящи елементи  

 от боженския бит  

за организиране  

на атракция:      30 лв.               

     

 за участник:        3 лв. 

                                                      

Разходки по еко-пътеки с водач: 

– Римски път 

– Трявна 

за организиране  

на поход:             30 лв. 

 

за участник:          3 лв. 

    

 т.8. (нова) Организиране на сватба по стар боженски обичай: 

 

Извеждане от къща-музей или къща за гости 50 лв. 

Извеждане с коне по желание на сватбарите 60 лв. 

Осигуряване на носии 50 лв./човек 

Сувенир за спомен от Боженци 10 лв./бр. 

 Забележка: Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 66 

07.04.2011 г. 

 

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център – Габрово за 2010 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Национален съвет по наркотични 

вещества, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

 Приема отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център – Габрово за 2010 г. 

 

Приложение:Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 

   Превантивно-информационен център – Габрово за 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 67 

07.04.2011 г. 

 

Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Габрово за 

четвърто тримесечие на 2010 г, съгласно приложена справка 

 

 На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Одобрява направените разходи за командировки на Кмета на Община Габрово 

за  четвърто  тримесечие на 2010 г.в размер на 320,00 /Триста двадесет/ лева 

 

Приложение: Справка за извършените разходи за командировка за четвърто  

     тримесечие на 2010 г. на Николай Сираков – кмет  на Община Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 68 

07.04.2011 г. 

 

Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Божидар Боянов 

Шинев, живущ в гр.Габрово, ул.„Студентска” № 38 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 

7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и Заявление № 94-М-

308/14.03.2011 г. от Минка Монева Шинева, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за 

отпускане на персонална пенсия на  Божидар Боянов Шинев, живущ в гр.Габрово, 

ул.„Студентска” № 38.  

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 69 

07.04.2011 г. 

Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Юри Боянов 

Шинев, живущ в гр.Габрово, ул.„Студентска” № 38 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 

7, ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и Заявление № 94-М-

308/14.03.2011 г. от Минка Монева Шинева, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за 

отпускане на персонална пенсия на  Юри Боянов Шинев, живущ в гр.Габрово, 

ул.„Студентска” № 38.  

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 70 

07.04.2011 г. 

 

Одобряване на Частично изменение на Общия устройствен план на гр. Габрово 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6  от 

ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Одобрява Частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. 

Габрово за част от територията на града, кв.Тлъчници, като теренът, предвиден 

за начално училище и трафопост, попадащ в кв.32 по действащия Подробен 

устройствен план се преотреди за жилищно строителство. 

 

Приложение: 1. Доклад   

     2. Преписка -1 бр. 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 71 

07.04.2011 г. 

 

Обявяване  на недвижим имот  за  публична   общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, във връзка с чл. 3, ал. 2, 

т. 3 от ЗОС, чл. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

      

 1. Имотът, представляващ самостоятелен обект /плувен басейн/ с 

идентификатор № 14218.501.459.2.1, разположен в поземлен имот с идентификатор 

14218.501.459 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

представляващ: плувен басейн от 544 кв.м., при граници: отгоре - физкултурен салон 

на СОУ ”Отец Паисий”; отдолу – подземен етаж /сутерен/; изток – тротоар, стълбище; 

запад – двор /асфалтобетонова спортна площадка/; север- стълбище, подземен етаж 

под 4-ти учебен корпус, терен под озеленена площ; юг – двор /асфалтобетонова 

площадка/ и подземен етаж /сутерен/ от 544 кв.м. при граници: отгоре – плувен 

басейн със сервизни помещения; изток – терен под тротоар,стълбище; запад – терен 

под двор/асфалтовбетонова спортна площадка/; север-стълбище към укритие, терен 

под укритие, терен под стълбище и стълбищна площадка, терен под стълбищна 

площадка и тротоар; юг – двор /асфалтобетонова площадка/; предназначение на   

самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност; брой нива на обекта: 

2/две/; разгъната застроена площ: 1088 кв.м. се обявява за публична общинска 

собственост. 

 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в двумесечен срок от приемане на 

Решението да извърши всички действия за правилното му законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложения: 1. АОС № 1333/15.05.2009 г. 

    2. Схема № 3502/23.06.2009 г. от СГКК – Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 72 

07.04.2011 г. 

 

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на 

собствениците 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, 

точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № РД-07-

244/01.03.2011, № РД-07-264/09.03.2011 на  Общинска служба „Земеделие” – Габрово 

и протоколно решение номер 1/29.12.2008 на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово 

и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 на 

директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

  Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по 

землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи: 

 

1. землище Лесичарка 

 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

площ 

041047 

041049 

 

009251 

018128 

Ь315/14.11.1991 

 

 

Ь902/14.02.1992 

2308/06.02.1996 

 

 

1520/03.01.1995 

041057 

041059 

 

009252 

018150 

0.533 

1.042 

 

1.600 

5.283 

047058 

041060 

041061 

009253 

018149 

018151 

7.496 

1.871 

0.070 

0.900 

2.080 

4.645 

 

2. землище Златевци 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

024002 70452/20.08.2010 НА 28/29.12.2006 

НА 29/29.12.2006 

024047 0.240           -     - 

 

3. землище Мичковци 

 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 



027018 

027008 

Ь764А/05.02.1992 2784/17.06.1996 027018 

027008 

15.792 

1.308 

       -     - 

 

4. землище Дебел дял 

 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

089004 

037014 

70458/27.01.2011 

70444/28.04.2010 

НА38/29.09.1970 

НА40/05.03.1975 

089077 

037042 

0.775 

0.228 

089076 

037041 

037043 

12.865 

0.014 

0.538 

 

5. землище Палаузово 

 
Данни от 

протокол 1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по чл. 

19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразува

н имот. №|  

пло

щ 

Новообразуван

и имоти по 

чл.19 от ЗСПЗЗ 

Пло

щ 

14218.191.1

3 

70453/13.10.201

0 

НА31/30.01.199

0 

14218.191.142 1.014 14218.191.13 6.089 

 

 

6. землище Габрово 

 
Данни от 

протокол 1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по чл. 

19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

Площ 

14218.28.1 

14218.28.13 

14218.58.71 

14218.76.536 

14218.11.513 

14218.36.510 

14218.81.8 

14218.35.573 

В1299/21.02.1992 

В1676/27.05.1992 

Ь08/29.08.1991 

1634А/15.01.1992 

6143/27.08.2007 

3184/16.01.1997 

6147/31.08.2009 

6194/24.06.2010 

14218.28.55 

14218.28.56 

14218.58.507 

14218.76.536 

14218.11.513 

14218.36.510 

14218.81.8 

14218.35.573 

3.300 

10.500 

10.800 

7.991 

1.172 

0.506 

2.459 

1.000 

14218.28.1 

14218.28.57 

14218.58.508 

5.817 

1.292 

10.078 

 

 1. землище Борики 

 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

площ 

030053 646/24.10.1991 6240/23.02.2011 030060 0.700 030087 0.914 

 

1. землище Поповци 



 
Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика                     остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообразуван 

имот. №|  

площ Новообразувани 

имоти по чл.19 

от ЗСПЗЗ 

площ 

077004 

077019 

077016 

077010 

В1065/27.01.1992 3042/16.10.1996 077004 

077019 

077016 

077010 

8.330 

3.038 

1.139 

0.435 

            -  

            - 

            - 

          - 

          - 

          - 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 73 

07.04.2011 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ 

четене 
 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

община Габрово както следва: 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА 

РАЗДЕЛ ІV 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ 

 

§ 1 Чл. 55ал.(5) Регионален исторически музей  се изменя така 

 

1. Дечкова къща: 

 

І. За посещение: 

- учащи и пенсионери 

- семеен билет 

- посещение на Дечковата къща и музея 

- хора с увреждания и деца от социални домове 

2.00 лв. 

1.00 лв. 

4.00 лв. 

3.00 лв. 

безплатно 

ІІ. /отм. с Решение № 239/13.12.2010 г./  

ІІІ. Екскурзоводски беседи:   

- беседа на български език     

- беседа на чужд език 

 

   3.00 лв. 

   6.00 лв. 

        ІV. За ползване на помещения 

- отоплителен сезон      50.00 лв./на час 

- без отопление       30.00 лв./на час 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

      

2. Исторически музей, ул. “Николаевска” 10 

 

І. За посещение: 

- учащи и пенсионери 

- семеен билет 

- посещение на Дечковата къща и музея 

- хора с увреждания и деца от социални домове 

3.00 лв. 

1.00 лв. 

4.00 лв. 

3.00 лв. 

безплатно 

ІІ. Екскурзоводски беседи:   

- беседа на български език     

 

  6.00 лв. 



- беседа на чужд език  12.00 лв. 

ІІІ. За ползване на зали  

- отоплителен сезон 

- без отопление 

- за общински бюджетни структури 

 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

     

60.00 лв./час   

30.00 лв./час    

безплатно                        

ІV.Други услуги: 

1.Лекция по заявка      12.00 лв. 

  2.Интервю в експозицията     10.00 лв. на мин 

3.Заснемане на филм в експозицията      100.00 лв. на час 

4. За препис и извлечение на документ от фонда    2.50 лв. на страница 

5. За писмена справка по паметници на културата, както и за даване становище 

относно статута на паметниците на културата    5.50 лв. на страница 

6.За изготвяне на писмена историческа справка по  

историческа информация     5.00 лв. на страница 

7. За регистриране на колекция от движими културни ценности 

до 100 предмета 15.00 лв. 

от 101 до 200 предмета 20.00 лв. 

от 201 до 300 предмета  25.00 лв. 

над 300 предмета 30.00 лв. 

7. За копиране на досиета на недвижими паметници на културата: 

от собственици на паметниците 3.00 лв. на страница 

от всички останали граждани и организации 5.00 лв. на страница 

8.Изготвяне на копия от документи, снимки на предмети(дигитално и хартиен 

носител) на брой и файл       2.00 лв. 

   9.Справка за наличието на документ      5.00 лв. 

10. Справка за историческо събитие                5.00 лв. на страница 

11. Историческо изследване на процес, събитие, явление 10.00 лв. на страница 

12.Библиографска справка        2.50 на лист. 

13.Издаване на документ за движима културна ценност  50.00 лв. 

14.Издаване на документ за недвижима културна ценност 50.00 лв. 

15.Изготвяне на съдебна експертиза     12.00 лв. на час. 

16.Издаване на документ за наличие на археологически обекти 

-  по документи         5.00 лв.  

-  с посещение на място      70.00 лв. 

17.Издаване на документи за регистрация на музейна сбирка    50.00 лв. 

18.Издаване на документ за регистрация на музейна колекция  50.00 лв. 

 

Чл. 55, ал. 9 АЕК “Етър“ 

§2. Точка1. Цени за нощувки в хотел “Странноприемница”, АЕК “Етър”се 

изменя така : 

1.1. Цени на рецепция 

Вид стая Цена   

Стая с 1 легло 31.61 лв. 

Стая с 2 легла 54.05 лв. 

Стая с 3 легла 75.56 лв. 



Стая с 4 легла 97.08 лв. 

Апартамент  72.39 лв. 

Цени за деца от  4 до 14 години  

Вид стая Цена 

 
Редовно легло 

Допълнително 

легло 

Стая с 2, 3 или 4 легла 17.85лв. 13.26 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

НАМАЛЕНИЯ 

Деца до 4 години – безплатно. 

Групи с предварителна резервация 10 – 20 човека – 10% 

Групи с предварителна резервация над 20 човека – 15% 

Чрез сайта на хотела едноседмични промоции 1 в месеца – 10% 

Ученически екскурзии на всеки 20 човека -1 безплатно. 

1.2.Цени за туроператори  

Вид стая Цена  

Стая с 1 легло 25.67лв. 

Стая с 2 легла 47.60 лв. 

Стая с 3 легла 65.79 лв. 

Стая с 4 легла 87.72 лв. 

Апартамент  58.81 лв. 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка.  

1.2.1. Преференциални цени за шофьор и екскурзовод 

Вид стая Цена  

Стая с 1 легло 19,13 лв. 

Стая с 2 легла 44.79 лв. 

 Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

1.2.2. Ученически екскурзии, зелени училища и други ученически 

мероприятия. 

 Цени 

На легло  18.19 лв. 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

Ученически екскурзии на всеки 20 човека -1 безплатно. 

 

Хотелът си запазва правото за празниците (8 декември, Коледа, Нова 

година и  Великден) да предлага специален пакет от основни и 

допълнителни услуги.  

Допълнителни услуги: 

Наем зала за семинари: 

на ден 80,73 лв. 

за половин ден 47,96 лв. 

            Копирни услуги 

  За 1 страница, едностранно – 0.10 лв. 

  За 1 страница, двустранно   – 0.15 лв. 



 Платен паркинг за нощуващи:   

- лек автомобил – 2,75 лв. на ден 

- автобус –  5.50 лв. на ден 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

Чл. 55, ал. 10 

АИР „Боженци” 

§3. Точка 6 Цени за нощувки в АИР “Боженци”се изменя така: 

Къща 1 “Иван Карадимитров” /15 места/ 

- стая с четири легла /етаж 1/  

  ползване като двойка стая    

- стая с четири легла /етаж 2/   

  ползване като двойка стая    

- стая с три легла /етаж 2/    

  ползване като двойка стая 

- кухня и столова /за нощуващи/ 

 

- ползване на кухня със столова и двор 

 

45.19 лв. 

25.81 лв. 

50.70 лв. 

30.40 лв. 

41.00 лв. 

30.40 лв. 

3.03 лв. на 

човек 

45.87 лв. 

Къща 2 “Мария Савекова” /7 места/ 

- стая с две легла      

- стая с три легла 

 

20.30 лв. 

30.91 лв. 

Къща 3 “Мария Савекова” /8 места/ 

- стая с четири легла     

   ползване като двойка стая     

- кухня и столова с камина /за нощуващи/ 

 

- кухня, столова с камина и двор 

 

50.70 лв. 

30.40 лв. 

3.03 лв. на 

човек 

45.87 лв.  

Къща 4 “Цана Михова” /4 места/ 

- цялата къща       

 Ползване като двойка стая и кухня 

 

  60.79 лв. 

  40.49 лв. 

Къща 5 “Иванца Бончева” /8 места/ 

- стая с две легла /етаж 1/    

- стая с три легла /етаж 2 /    

  ползване като двойка стая    

- кухня /за нощуващи/ 

 

- кухня и столова 

 

30.40 лв. 

46.50 лв. 

30.40 лв. 

3.03 лв. на 

човек 

45.87 лв. 

Къща 6 “Петко Кичуков” /4 места/ 

- кухня с дневна / етаж 1 /    

- стая с две легла и хол /етаж 2/   

- стая с две легла /етаж 2/ 

 

50,46 лв. 

35.90 лв. 

25.81 лв. 

  

 В предложените цени не е включен ДДС 

 

 

Забележка (нова): 

 -  За туроператори и организирани групи –10% отстъпка от цената на нощувката. 



 - АИР „Боженци” си запазва правото за празници (8 декември, Коледа, Нова година, 

Великден и др.) да предлага специален пакет от основни и допълнителни услуги, 

чиято стойност се определя въз основа цените за настаняване на рецепция. 

 

§4 Към Чл. 55, ал. 10 се създава нова т. 7 със следния текст 

т.7 Туристически атракции, представящи елементи от боженския бит и разходки 

по екопътеки 

 

 Туристически атракции, 

 представящи елементи  

 от боженския бит  

за организиране  

на атракция:      30 лв.          

     

 за участник:        3 лв.                                                      

 

Разходки по еко-пътеки с водач: 

– Римски път 

– Трявна 

за организиране  

на поход:             30 лв. 

за участник:          3 лв. 

 

Забележка: Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

  §5 Към Чл. 55, ал. 10 се създава нова т. 8 със следния текст 

 

т.8.  Организиране на сватба по стар боженски обичай: 

 

Извеждане от къща-музей или къща за гости 50 лв. 

Извеждане с коне по желание на сватбарите 60 лв. 

Осигуряване на носии 50 лв./човек 

Сувенир за спомен от Боженци 10 лв./бр. 

Забележка: Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 74 

07.04.2011 г. 

 

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд 

за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от 

НРПУРОИ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 38 

ал. 1 и 3 от НРПУРОИ, Общински съвет  Габрово РЕШИ:  

 

 1. Определя земеделски земи от общински поземлен фонд, за отдаване под 

наем, за срок от 5 години,  както следва: 

 1.1 Имот № 089043 в местността „ДУРАК ЧАИР”, землище с. ДРАГАНОВЦИ, 

код по ЕКАТТЕ 23159, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, 

категория на земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА с площ 109,5058 дка и 

ПЕТА с площ 40,5022 дка, за имота има Скица № Ф00382/04.11.2005 г. на Общинска 

служба Земеделие - Габрово и Акт за частна общинска собственост № 725/20.06.2000 

г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от Тарифата и т. 5 от Забележката от 

Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ, в размер на 1608,85 лв. /хиляда шестстотин и 

осем лева и осемдесет и пет стотинки/, за  година . 

 2. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, при начална 

тръжна цена в размер на 1608,85 лв. /хиляда шестстотин и осем лева и осемдесет и 

пет стотинки/ за година, съгласно т. 11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 

5 от Забележката от Тарифа, Приложение 1 към НРПУРОИ приета от Общински 

съвет Габрово, в едномесечен срок от получаване на настоящото решение.  

 

Приложение: 1. Копие от искане вх. № 26-153 / 02.02.2011 г. от „Агро фермер” ООД. 

              2. Копие от становище на Кмета на кметство Драгановци, с  

        вх. № 94.М-329/18.03.2011 г. 

              3.Копие от скици с  № Ф00382 от 04.11.2005 г. от Общинска служба по  

       Земеделие - Габрово. 

              4. Копие от АОС № 725 / 20.06.2000 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 75 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост Трети /втори надпартерен/ етаж от 

сградата на ул.”Априловска”№ 9, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 

46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:   

          

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 248 от 17.01.1997 г., 

представляващ самостоятелен обект в сграда – трети /втори надпартерен/ етаж с  

идентификатор 14218.505.672.5.3 по одобрената кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр. Габрово, със застроена площ 112.01 кв.м., от сградата на  

ул.”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право на строеж върху 

поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 11.793% ид.части от общите части 

на сградата = 13.98 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия 

етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.2; над обекта: 14218.505.672.5.4, при начална 

тръжна цена на 93 880.00 /деветдесет и три хиляди и осемстотин и осемдесет / лева, 

заедно с отстъпеното право на строеж. 

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:   1. АОС № 248 от 17.01.1997 г. 

           2. Схема                     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 76 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост  Втори /първи надпартерен/ етаж 

на ул.”Априловска” № 9, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 

46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

            

 1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 248 от 17.01.1997 г.,вписан в 

том V-163, вх. № 1665/14.07.2010 г., партида 13133-13141 в Агенция по вписванията, 

Служба по вписванията гр.Габрово, представляващ самостоятелен обект в сграда – 

втори /първи надпартерен/ етаж с идентификатор 14218.505.672.5.2 по одобрената 

кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ 110.09 

кв.м., от сградата на ул.”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право на 

строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 11.590% ид.части от 

общите части на сградата = 13.74 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 

на същия етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.1; над обекта: 14218.505.672.5.3, 

при начална тръжна цена 90 100.00 /деветдесет хиляди и сто/ лева, заедно с 

отстъпеното право на строеж. 

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  1. АОС № 248 от 17.01.1997 г. 

          2. Схема                     

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 77 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ХVІІІ-51 – общ. 

обсл. дейности и сграда от кв. 12 по плана на с. Гъбене/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 

1 и чл.56, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  –  

частна общинска собственост, актуван с АОС № 532 от 27.02.1998 г., представляващ 

урегулиран поземлен имот УПИ XVІІІ-51 – обществено обслужващи дейности от кв. 

12 по действащия устройствен план на с. Гъбене, община Габрово, с площ от 10 070 

кв.м., при граници: изток – ХІІІ-215,УПИ ХІV-44, УПИ ХV-45, УПИ ХVІІ-49; юг – 

улица о.т. 21-22; запад – УПИ ХІХ-216, УПИ ХХІ-66, УПИ ХХІІ-107; север – УПИ 

ІІІ-110, УПИ VІ-46, УПИ VІІ-43, УПИ VІІІ-43, УПИ ІХ-43, заедно с построените в 

него: сграда, състояща се от стара част на един етаж, със застроена площ 494 кв.м., 

частично на сутерен, със светла площ 50 кв.м. и нова част на един етаж, със застроена 

площ 405 кв.м., частично на сутерен, със светла площ 126 кв.м., при начална тръжна 

цена 96 700.00 /деветдесет и шест хиляди и седемстотин/ лева без ДДС. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената на имота да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в 

сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.  

Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на с. Гъбене, 

общ. Габрово е запазена като елемент на застрояване. Възстановяването на 

строителните книжа  е за сметка на купувача. 

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение: Скица и АОС № 532/27.02.1998 г.         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 78 

07.04.2011 г. 

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска 

собственост, представляващ паркомясто в общински гараж на ул.”Станционна” 9 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска 

собственост и чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Габрово, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 1. Предоставя на Министерство на земеделието и храните Областна дирекция 

„Земеделие” - Габрово за безвъзмездно управление за срок от 5 години част от имот – 

публична общинска собственост с АОС № 254/10.02.1997 г., представляващ 

паркомясто № 21 в общински гараж на ул. ”Станционна”9, гр. Габрово, за паркиране 

на 1 брой служебен  автомобил  

 2. Задължава Кмета в едномесечен срок от получаване на решението да издаде 

заповед, в която се определят всички необходими действия по управлението на 

предоставения имот, както и заплащането на всички консумативни разходи по 

ползването. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 79 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Кафе-клуб на 

ул.”Македония” № 1/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 

46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1500 от 30.08.2010 г., 

представляващ Кафе-клуб в партерния етаж на жил. блок находящ се на 

ул.”Македония” № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

14218.515.145.8.30, със застроена площ 112.00 кв.м., при граници: североизток - 

стълбище на жил. блок и офиси /14218.515.145.29/; югоизток – двор /ПИ 

14218.515.145/; югозапад – двор /ПИ 14218.515.145/; северозапад – двор /ПИ 

14218.515.145/ и вход на жил. блок; Под обекта: няма; Над обекта: 14218.515.145.8.1 и 

14218.515.145.8.2, при начална тръжна цена 96 400 /деветдесет и шест хиляди и 

четиристотин/ лева. 

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Схема и АОС № 1500/30.08.2010 г.                         

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 80 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост   УПИ ХІ-200 за жилищно 

строителство от кв. 41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 

1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  –  

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1369/11.09.2009 г. представляващ:  

Урегулиран поземлен имот ХІ- 200 за жилищно строителство от кв.41 по 

действащият план на с.Яворец, общ.Габрово, с площ от 1350 кв.м., незастроен, при 

граници:улица с о.т.65а-107-58а; улица с о.т.58а-58б; УПИ ХІ-парк, кметство, 

общ.обслужващи, здравни дейности и трафопост; УПИ Х-200, 202. 

При начална тръжна цена 6 200 /шест хиляди и двеста/ лева без ДДС, като 

купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 81 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост   УПИ Х-200, 202 за 

жилищно строителство от кв.41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово 

заедно с масивна сграда 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 

и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1368/11.09.2009 г. представляващ 

Урегулиран поземлен имот Х-200, 202 за жилищно строителство от кв. 41 по 

действащият план на с. Яворец, общ. Габрово с площ от 1780 кв.м, заедно с построена 

в него масивна сграда на един етаж- бивша баня, със ЗП от 114,20 кв.м., при 

граници:улица с о.т.65а-107; УПИ ХІ-200; УПИ ХІ-парк, кметство, общ.обслужващи 

и здравни дейности и трафопост; УПИ VІІІ-201; УПИ ІХ-общ.  

При начална тръжна цена 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС, 

като купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 82 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, /ПИ № 028228, находящ се в 

землище Жълтеш, общ. Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 

1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  земеделска 

земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот № 028228 

/двадесет и осем хиляди двеста двадесет и осем/, м. „Оградата” в землището на с. 

Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, незастроен, с площ от 4 883 /четири хиляди осемстотин 

осемдесет и три/ кв.м., при граници: имоти №№ 000088-път ІV клас, 028308-път ІV 

клас, 028306-стопански двор, 028122-пасище с храсти; начин на трайно ползване: 

ливада, категория на земята при неполивни условия: осма, актуван с АОС  № 1173 от 

17.04.2002 г., вписан в том ІІІ-143, вх.№ 1266/16.05.2002 год, партида 663, стр. 223 в 

Службата по вписванията при  Районен съд – Габрово, при начална тръжна цена 

7977.00 /седем хиляди деветстотин седемдесет и седем/ лева. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач. 

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

          

Приложение:    АОС № 1173/17.04.2002 г. 

                Скица     

                 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 83 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, /ПИ 14218.859.6, находящ се в  м. 

„Хаджийска усойна -Ме”, землище Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 

1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска 

земя - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 

14218.859.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, осемстотин петдесет 

и девет, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

местност „Хаджийска усойна - Ме”, незастроен, с площ от 9893 /девет хиляди 

осемстотин деветдесет и три/ кв.м., при граници: имоти 14218.501.382, 14218.108.508, 

14218.108.510, 14218.108.511, 14218.108.507, 14218.108.506, 14218.859.3, 14218.859.7, 

14218.859.4, 14218.21.18, 14218.859.5 и 14218.501.372; трайно предназначение на 

територията: земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван 

с АОС № 1520/21.02.2011 г., вписан в том І-199, вх.№ 344/01.03.2011 год., партида 

17600 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Габрово, при начална 

тръжна цена 140 450.00 /сто и четиридесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач. 

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение: АОС № 1520/21.02.2011 г. 

             Скица     

                                                      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 84 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Аптека в Първа 

поликлиника, бул. Трети март № 3/ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 

46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1506/20.09.2010 г., 

представляващ Самостоятелен обект /Аптека/ с идентификатор 14218.550.133.1.1 

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и петдесет, точка, сто 

тридесет и три, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта на гр.Габрово, 

намиращ се на първия етаж в сграда № 1 /Първа поликлиника/, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 14218.550.133, представляващ УПИ І – поликлиника 

от кв. 5 по действащия план на кв. Дядо Дянко, гр.Габрово – 50 част. 

 Предназначение на обекта: За здравни и социални услуги. 

 Брой нива на обекта: 1/ едно/. 

 Застроена площ на обекта: 245.64 кв.м 

 Към обекта принадлежат: Склад в сутерена с площ 20.00 кв.м. и 8.10% идеални 

части от общите части на сградата. 

 Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1506/20.09.2010 г., 

вписан в том VІІ-122, вх.№ 2345/24.09.2010 г.  

 Сградата е законно построена – строително разрешение № 115 от 16.03.1970 г.  

 Начална тръжна цена 157 120 /сто петдесет и седем хиляди сто и двадесет/ лева.

 Самостоятелният обект /Аптека/ е построен с отстъпено право на строеж върху 

поземлен имот 14218.550.133 по одобрената и влязла в сила кадастрална карта на гр. 

Габрово, включен в активите на "ДКЦ 1 - Габрово" ЕООД. 

 Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово. 

 Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Схема и АОС № 1506/20.09.2010 г.                         

      
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 85 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ  14756.503.9, заедно със 

сграда, с. Генчовци, общ. Габрово/ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 

1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

 1. Да се открие процедура за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

14756.503.9 /четиринадесет хиляди  седемстотин петдесет и шест, точка, петстотин и 

три, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Генчовци, 

общ. Габрово, с площ от 110 /сто и десет/ кв.м., при граници: север - улица, изток - 

имот на Александър Димитров Митев, запад - улица, юг - улица, актуван с акт за 

частна общинска собственост № 1378 от 16.11.2009 г., вписан в том ХІ-106, вх. № 

3261/24.11.2009 г., партида 8566 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията 

гр. Габрово, заедно с построената в него масивна сграда с идентификатор 

14756.503.9.1/четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и шест, точка, петстотин  и 

три, точка, девет,точка, едно/, състояща се от: първи етаж - магазин, със застроена 

площ 101.00 /сто и един/ кв.м. и приземен етаж, със застроена площ 61.00 /шестдесет 

и един/ кв.м., актувана с акт за частна общинска собственост № 234 от 15.01.1997 г., 

вписан в том ІІ-1, вх. № 347/01.03.2011 г., партида 17603 в Агенция по вписванията, 

Служба по вписванията гр. Габрово, при начална тръжна цена 9 750.00 /девет хиляди 

седемстотин и петдесет/ лева. 

 Сградата е построена  по одобрен архитектурен проект на 08.08.1975 г. и 

съгласно строително разрешение № 338/04.09.1975 г. 

 Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение.  

          

Приложение: АОС №  234/ 15.01.1997 г.; 

                        АОС № 1378/16.11.2009 г.;   

      Скица 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 86 

07.04.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /Имот №017005, м. 

Райново, землище Драгановци/ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 

1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост представляващ: Имот № 017005, м. Райново, 

землище Драгановци, общ.Габрово. Начин на трайно ползване – нива, категория на 

земята при неполивни условия - пета, с площ 0,529 дка, при граници: имоти с №№ 

000902-полски път, 017002 - нива, 017001 - нива. Имотът е актуван с акт за частна 

общинска собственост № 1272 от 09.04.2009 г., на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОС.    

  При начална тръжна цена 747,00 /седемстотин четиридесет и седем/лева или 

1410,50 лв./дка. Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 87 

07.04.2011 г. 

 

Приватизация на  30 351 броя дялове от “Спомагателни дейности в социалната сфера” 

ЕООД представляващи 100% от капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно 

наддаване 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1,ал. 

2, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, и чл. 5, във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съветГаброво РЕШИ: 

 

 1. Да се приватизира чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., който да 

се проведе в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ, 

на 17-я ден от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен 

вестник”, 30 351 броя дялове от “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД 

представляващи 100% от капитала на дружеството със седалище гр. Габрово, адрес на 

управление: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев-детския № 1. Предмет на дейност: 

стерилизация на болничен инвентариум и оперативно работно облекло, експлоатация 

на поддръжка на парови стопанства, строителни дейности, хранене, изпиране и 

дезинфекция на болнично бельо и други дейности, незабранени със Закон. В капитала 

на дружеството са апортирани два недвижими имота представляващи:  

 - Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.514.72.20; 

14218.514.72.37, 14218.514.72.38 предназначен за пералня на един етаж, със застроена 

площ 470 кв.м;  

 - Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.514.72.24 

предназначен за дезкамера на един етаж, недействаща, ЗП63 кв.м., при граници: ПИ 

№ 14218.514.72; северозапад – сграда с идентификатор 14218.514.72.23. 

 Обектите ще се продават с отстъпеното право на строеж върху ПИ № 

14218.514.72. 

 2. Търгът да се проведе при следните условия: 

 2.1. Начална тръжна цена – 175 000  лв. 

 2.2. Стъпка на наддаване- 10 000 лв. 

 2.3. Депозитът за участие в размер на 20 000 лв, да се внесе   

по набирателна сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910, BIC код на“Банка 

ДСК” е STSABGSF, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.  

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след датата на 

обнародване на това решение в Държавен вестник, в центъра за информация и услуги 

на гражданите, срещу представяне на документ за внесена такса от 800 лв без ДДС в 

касата на Общината, но не по-късно от  работния ден предхождащ датата на търга. 

 2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината 

в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на работния ден 

предхождащ датата на търга. 

 2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден, но не по късно 

от 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга, след закупуване на тръжната 

документация. 

 2.7. Начин на плащане- изцяло на една вноска и разплащане изцяло в левове - 

без използване на други законови платежни средства. 



 3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за 

приватизационната продажба на обекта на търга. 

 4. Ако търгът не се проведе поради липса на кандидати на 17-я ден от датата на 

обнародването на решението в “Държавен вестник”, да се проведе нов търг, при 

същите условия на 42– я ден от обнародването на настоящето решение в ДВ. 

Тръжната документация ще се получава до деня предхождащ датата на търга, срок за 

подаване на предложенията - до 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на 

търга. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на 

работния ден предхождащ датата на търга. 

 5. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се      

публикува в два централни ежедневника и един местен вестник. 

 6. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да 

предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на 

Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение 

№ 136/24.06.2004 г. на Общински съвет Габрово. 

 Неразделна част от предложението е препис извлечение на Решение по т.1 от 

дневния ред на проведеното заседание на 23.03.2011г. на КП и тръжна документация. 

 

Приложение: 1. Препис-извлечение от протокол на комисията за приватизация на  

        23.03.2011 г. 

    2. Договор за продажба на 30351 броя дялове от „СДСС”ЕООД  

    3. Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно  

        наддаване за продажба по ЗПСК на 30 351 броя дялове от „СДСС”  

        ЕООД 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 88 

07.04.2011 г. 

 

Изменение на Решение № 49/10.03.2011 г. на Общински съвет – Габрово 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и чл. 60, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет  

Габрово РЕШИ: 

 

 Изменя т. ІІ от свое решение № 49/10.03.2011 г. както следва: 

  „Изменя Решение № 202/ 21.10.2010 г. на Общински съвет – Габрово и обявява нова 

процедура „. 

 Всички останали текстове остават непроменени. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 89 

07.04.2011 г. 

 

Предоставяне на финансова помощ за лечението на Десислава Рачева Костадинова 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет РЕШИ: 

 

 1. Да се отпусне безвъзмездно на Десислава Рачева Костадинова еднократна 

помощ в размер на 2 000 лева /две хиляди лева/ за покриване на разходи по лечението 

й от средствата предвидени за изплащане на еднократна помощ по Решение на 

Общинския съвет. 

 2. Задължава Кмета на Община Габрово да предприеме необходимите действия 

за изплащане на помощта на Десислава Рачева Костадинова.  

 

 

 

 

 

 

       

 


